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EMENDI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-
Edukazzjoni, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin 
fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni Ewropea hi mibnija fuq 
is-solidarjetà, fost iċ-ċittadini tagħha u
fost l-Istati Membri tagħha. Dan il-valur 
komuni jiggwida l-azzjonijiet tagħha u 
jipprovdi l-unità neċessarja biex jiġu 
indirizzati sfidi attwali u fil-ġejjieni għas-
soċjetà, li ż-żgħażagħ Ewropej huma lesti 
li jgħinu jindirizzaw billi jesprimu s-
solidarjetà tagħhom fil-prattika.

(1) Is-solidarjetà, mhux biss fost iċ-
ċittadini, iżda wkoll fost il-popli u l-Istati 
Membri hija l-bażi ta' soċjetajiet 
żviluppati u demokratiċi. Dan il-valur 
komuni stabbilit fl-Artikolu 2 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropea jenħtieġ li 
jitrawwem, b'mod speċjali fid-dawl tal-
isfidi attwali u tal-ġejjieni tas-soċjetà, li ż-
żgħażagħ se jkunu jistgħu jkomplu jgħinu 
jindirizzaw billi jesprimu s-solidarjetà 
tagħhom fil-prattika.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Id-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni 
tal-14 ta' Settembru 2016 saħaq fuq il-
bżonn li ninvestu fiż-żgħażagħ u ħabbar l-
istabbiliment ta' Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà (il-"Programm") bl-għan li 
jinħolqu opportunitajiet għaż-żgħażagħ
madwar l-Unjoni biex dawn jagħtu 
kontribut sinifikanti lis-soċjetà, juru 
solidarjetà u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom, 
u b'hekk mhux biss jiksbu esperjenza ta' 
xogħol iżda wkoll esperjenza umana 
imprezzabbli.

(2) Id-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni 
tal-14 ta' Settembru 2016 saħaq fuq il-
bżonn li ninvestu fiż-żgħażagħ u ħabbar l-
istabbiliment ta' Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà (il-"Programm") bl-għan li 
jippermetti liż-żgħażagħ madwar l-Unjoni 
biex jagħtu kontribut sinifikanti lis-soċjetà, 
juru solidarjetà u jiżviluppaw il-ħiliet u r-
relazzjonijiet, abbażi tal-esperjenza 
prattika tagħhom f'attivitajiet ibbażati fuq 
il-komunità.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Iż-żgħażagħ jenħtieġ li jiġu 
pprovduti b'opportunitajiet li jkunu 
faċilment aċċessibbli biex jinvolvu ruħhom 
f'attivitajiet ta' solidarjetà, li jistgħu 
jippermettulhom jesprimu l-impenn 
tagħhom għall-benefiċċju tal-komunitajiet 
filwaqt li jiksbu esperjenza, ħiliet u 
kompetenzi siewja għall-iżvilupp 
personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u 
professjonali tagħhom, u b'hekk itejbu l-
impjegabbiltà tagħhom. Dawk l-attivitajiet 
jenħtieġ li jappoġġaw ukoll il-mobilità tal-
voluntiera, tat-trainees u tal-ħaddiema 
żgħażagħ.

(5) Iż-żgħażagħ, inklużi dawk b'inqas 
opportunitajiet, jenħtieġ li jiġu pprovduti 
b'opportunitajiet li jkunu faċilment 
aċċessibbli biex jinvolvu ruħhom 
f'attivitajiet ta' solidarjetà, li jistgħu 
jippermettulhom jesprimu l-impenn 
tagħhom għall-benefiċċju tal-komunitajiet 
filwaqt li jiksbu esperjenza, ħiliet u 
kompetenzi siewja għall-iżvilupp 
personali, edukattiv, soċjali, ċiviku u 
professjonali tagħhom, u b'hekk itejbu l-
impjegabbiltà tagħhom. Dawk l-attivitajiet 
jenħtieġ li jappoġġaw ukoll il-mobilità tal-
voluntiera, tat-trainees u tal-ħaddiema 
żgħażagħ u jappoġġaw skambju 
multikulturali.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-attivitajiet ta' solidarjetà offruti 
liż-żgħażagħ jenħtieġ li jkunu ta' kwalità 
għolja, fis-sens li dawn għandhom iwieġbu 
għall-ħtiġijiet mhux issodisfati tas-soċjetà, 
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-
komunitajiet, joffru liż-żgħażagħ l-
opportunità li jiksbu għarfien u kompetenzi 
siewja, ikunu finanzjarjament aċċessibbli 
għaż-żgħażagħ, u jiġu implimentati 
f'kundizzjonijiet sikuri u tajbin.

(6) L-attivitajiet ta' solidarjetà offruti 
liż-żgħażagħ jenħtieġ li jkunu ta' kwalità 
għolja, fis-sens li dawn għandhom 
jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-għanijiet 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u jgħinu 
biex jegħlbu l-isfidi tas-soċjetà u jsaħħu s-
solidarjetà, filwaqt li jindirizzaw il-
ħtiġijiet tal-komunitajiet lokali. L-
attivitajiet ta' solidarjetà jenħtieġ li joffru 
liż-żgħażagħ l-opportunità li jiksbu 
għarfien u kompetenzi siewja għall-
iżvilupp personali, soċjali, ċiviku u 
professjonali, jinkludu dimensjoni soda 
tat-tagħlim u t-taħriġ, ikunu aċċessibbli 
għaż-żgħażagħ kollha u jsir sforz 
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partikolari biex tiġi promossa l-
parteċipazzjoni taż-żgħażagħ b'inqas 
opportunitajiet, jiġu implimentati 
f'kundizzjonijiet sikuri u tajbin u jkunu 
vvalidati kif xieraq. L-attivitajiet ta' 
solidarjetà jenħtieġ li ma jkollhomx 
impatt negattiv fuq l-impjiegi jew it-
traineeships eżistenti u jenħtieġ li 
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-impenji 
tal-kumpaniji dwar ir-responsabbiltà 
soċjali korporattiva, filwaqt li ma 
jissostitwixxuhomx.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jipprovdi punt ta' dħul uniku għall-
attivitajiet ta' solidarjetà fi ħdan l-Unjoni u 
lil hinn. Il-konsistenza u l-
komplimentarjetà jenħtieġ li jiġu żgurati 
flimkien ma' politiki u ma' programmi
rilevanti oħra tal-Unjoni. Il-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà huwa mibni fuq il-vantaġġi u 
fuq is-sinerġiji tal-programmi predeċessuri 
u dawk eżistenti, b'mod partikolari s-
Servizz Volontarju Ewropew u l-
Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE. Dan 
jikkomplimenta wkoll l-isforzi magħmula 
mill-Istati Membri biex jappoġġaw liż-
żgħażagħ u biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni 
mill-iskola għax-xogħol skont il-Garanzija
għaż-Żgħażagħ billi jipprovdulhom 
opportunitajiet addizzjonali biex jidħlu fis-
suq tax-xogħol fl-għamla ta' traineeships 
jew ta' impjiegi f'oqsma relatati mas-
solidarjetà fi ħdan l-Istat Membru rispettiv 
tagħhom jew bejn il-fruntieri. Hija żgurata 
wkoll il-komplimentarjetà ma' netwerks 
eżistenti fil-livell tal-Unjoni li huma 
pertinenti għall-attivitajiet skont il-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, bħan-Netwerk 
Ewropew tas-Servizzi Pubbliċi tal-
Impjiegi, l-EURES u n-netwerk Eurodesk. 
Barra minn hekk, il-komplimentarjetà bejn 

(7) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jipprovdi punt ta' dħul uniku għall-
attivitajiet ta' solidarjetà fi ħdan l-Unjoni u 
lil hinn. Il-konsistenza u l-
komplimentarjetà jenħtieġ li jiġu żgurati 
flimkien ma' politiki, programmi u 
strumenti rilevanti oħra tal-Unjoni. Il-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà huwa mibni fuq il-
vantaġġi u fuq is-sinerġiji tal-programmi 
predeċessuri u dawk eżistenti, b'mod 
partikolari s-Servizz Volontarju Ewropew 
u l-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE. Dan 
jikkomplimenta wkoll l-isforzi magħmula 
mill-Istati Membri biex jappoġġaw liż-
żgħażagħ u biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni 
mill-iskola għax-xogħol skont skemi bħall-
Garanzija għaż-Żgħażagħ billi 
jipprovdulhom opportunitajiet addizzjonali 
biex jidħlu fis-suq tax-xogħol fl-għamla ta' 
traineeships jew ta' impjiegi f'oqsma 
relatati mas-solidarjetà fi ħdan l-Istat 
Membru rispettiv tagħhom jew bejn il-
fruntieri. Hija żgurata wkoll il-
komplimentarjetà ma' netwerks eżistenti 
fil-livell tal-Unjoni li huma pertinenti 
għall-attivitajiet skont il-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà, bħan-Netwerk Ewropew tas-
Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi, l-EURES u 
n-netwerk Eurodesk. Barra minn hekk, il-
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skemi relatati eżistenti, b'mod partikolari 
skemi ta' solidarjetà nazzjonali u skemi ta' 
mobilità għaż-żgħażagħ, u l-Korp
Ewropew ta' Solidarjetà, jenħtieġ li tiġi 
żgurata permezz ta' elaborazzjoni fuq il-
prattiki tajba fejn xieraq.

komplimentarjetà u l-kooperazzjoni leali 
bejn l-iskemi relatati eżistenti u l-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà jenħtieġ li 
jitrawmu, b'mod partikolari permezz ta' 
solidarjetà, volontarjat, servizz ċiviku u 
skemi ta' mobilità għaż-żgħażagħ, li 
joperaw fuq livell nazzjonali, reġjonali
jew lokali, kif ukoll permezz ta' 
prijoritajiet relatati mas-solidarjetà u ż-
żgħażagħ fil-pajjiżi parteċipanti, kif 
xieraq, biex b'mod reċiproku jsaħħu u 
jarrikkixxu l-impatt u l-kwalitajiet ta' 
dawn l-iskemi u jibnu fuq il-prattiki tajba. 
Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jenħtieġ 
li ma jissostitwixxix is-solidarjetà 
nazzjonali, il-volontarjat, is-servizz ċiviku 
u l-iskemi ta' mobilità simili. Jenħtieġ li 
jkun żgurat aċċess ugwali għaż-żgħażagħ 
kollha għall-attivitajiet ta' solidarjetà 
nazzjonali. Jenħtieġ li jiġu mħeġġa 
sħubiji ma' netwerks Ewropej li huma 
speċjalizzati fi problemi soċjali urġenti.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jagħti opportunitajiet ġodda għaż-żgħażagħ 
biex iwettqu attivitajiet ta' volontarjat, 
traineeship jew impjiegi f'oqsma relatati 
mas-solidarjetà, kif ukoll biex ifasslu u 
jiżviluppaw proġetti ta' solidarjetà abbażi 
tal-inizjattiva tagħhom stess. Dawn l-
opportunitajiet jikkontribwixxu għat-tisħiħ 
tal-iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, 
ċiviku u professjonali tagħhom. Il-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà jappoġġa wkoll 
attivitajiet ta' netwerk għall-parteċipanti u 
għall-organizzazzjonijiet tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, kif ukoll lill-
miżuri li jiżguraw il-kwalità tal-attivitajiet 
appoġġati u li jsaħħu l-validazzjoni tal-eżiti 
tat-tagħlim tagħhom. Għalhekk, dan se 
jikkontribwixxi wkoll għall-kooperazzjoni 
Ewropea rilevanti għaż-żgħażagħ u s-

(9) Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jagħti opportunitajiet ġodda għaż-żgħażagħ 
biex iwettqu attivitajiet ta' volontarjat, 
traineeship jew impjiegi f'oqsma relatati 
mas-solidarjetà, kif ukoll biex ifasslu u 
jiżviluppaw proġetti ta' solidarjetà abbażi 
tal-inizjattiva tagħhom stess. Dawn l-
opportunitajiet jenħtieġ li jwieġbu għal 
ħtiġijiet mhux issodisfati tas-soċjetà u 
jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-
komunitajiet filwaqt li jikkontribwixxu 
wkoll għat-tisħiħ tal-iżvilupp personali, 
edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali 
tagħhom. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jappoġġa wkoll attivitajiet ta' netwerk 
għall-parteċipanti u għall-
organizzazzjonijiet tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà, kif ukoll lill-miżuri li jiżguraw 
il-kwalità tal-attivitajiet appoġġati u li 
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sensibilizzazzjoni dwar l-impatt pożittiv 
tiegħu.

jsaħħu l-validazzjoni tal-eżiti tat-tagħlim 
tagħhom. Għalhekk, dan se jikkontribwixxi 
wkoll għall-kooperazzjoni Ewropea 
rilevanti għaż-żgħażagħ u s-
sensibilizzazzjoni dwar l-impatt pożittiv 
tiegħu. Jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll 
għall-appoġġ u t-tisħiħ ta' 
organizzazzjonijiet eżistenti li 
jimplimentaw azzjonijiet ta' solidarjetà.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Dawn l-attivitajiet jenħtieġ li jkunu 
għall-benefiċċju tal-komunitajiet filwaqt li 
jrawmu wkoll l-iżvilupp personali, 
edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali 
tal-individwu, li jista' jieħu l-għamla ta' 
volontarjat, traineeships u impjiegi, 
proġetti jew attivitajiet ta' netwerking, 
żviluppati b'rabta ma' oqsma differenti, 
bħall-edukazzjoni u t-taħriġ, l-impjiegi, l-
ugwaljanza bejn is-sessi, l-intraprenditorija 
– b'mod partikolari l-intraprenditorija 
soċjali –, iċ-ċittadinanza u l-parteċipazzjoni 
demokratika, il-protezzjoni tal-ambjent u 
tan-natura, l-azzjoni klimatika, il-
prevenzjoni ta' diżastri, it-tħejjija għalihom 
u l-irkupru minnhom, l-agrikoltura u l-
iżvilupp rurali, il-forniment ta' oġġetti tal-
ikel u mhux tal-ikel, is-saħħa u l-benessri, 
il-kreattività u l-kultura, l-edukazzjoni 
fiżika u l-isport, l-assistenza soċjali u s-
servizzi soċjali, l-akkoljenza u l-
integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, il-
kooperazzjoni u l-koeżjoni territorjali, u l-
kooperazzjoni bejn il-fruntieri. Dawn l-
attivitajiet ta' solidarjetà jenħtieġ li jinkludu 
dimensjoni soda ta' tagħlim u ta' taħriġ 
permezz ta' attivitajiet rilevanti li jistgħu 
jiġu offruti lill-parteċipanti qabel, matul u 
wara l-attività ta' solidarjetà.

(10) Dawn l-attivitajiet jenħtieġ li jkunu 
għall-benefiċċju tal-komunitajiet filwaqt li 
jrawmu wkoll l-iżvilupp personali, 
edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali 
tal-individwu, li jista' jieħu l-għamla ta' 
volontarjat, traineeships u impjiegi, 
proġetti jew attivitajiet ta' netwerking, 
żviluppati b'rabta ma' oqsma differenti, 
bħall-edukazzjoni u t-taħriġ, l-inklużjoni 
soċjali u l-integrazzjoni tal-persuni 
b'diżabbiltà, l-impjiegi, l-ugwaljanza bejn 
is-sessi, l-intraprenditorija – b'mod 
partikolari l-intraprenditorija soċjali –, iċ-
ċittadinanza u l-parteċipazzjoni 
demokratika, il-protezzjoni tal-ambjent u 
tan-natura, l-azzjoni klimatika, il-
prevenzjoni ta' diżastri, it-tħejjija għalihom 
u l-irkupru minnhom, l-agrikoltura u l-
iżvilupp rurali, il-forniment ta' oġġetti tal-
ikel u mhux tal-ikel, is-saħħa u l-benessri, 
il-kreattività u l-kultura, il-promozzjoni tal-
patrimonju, l-edukazzjoni fiżika u l-isport, 
l-assistenza soċjali u s-servizzi soċjali, l-
għajnuna liż-żgħażagħ, l-akkoljenza u l-
integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, il-
kooperazzjoni u l-koeżjoni territorjali, u l-
kooperazzjoni bejn il-fruntieri. Dawn l-
attivitajiet ta' solidarjetà jenħtieġ li jinkludu 
dimensjoni soda ta' tagħlim u ta' taħriġ 
permezz ta' attivitajiet rilevanti li jistgħu 
jiġu offruti lill-parteċipanti qabel, matul u 
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wara l-attività ta' solidarjetà.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) L-attivitajiet ta' volontarjat (kemm 
fi ħdan l-Unjoni, kif ukoll lil hinn minnha) 
jikkostitwixxu esperjenza rikka f'kuntest ta' 
tagħlim mhux formali u informali li 
ssaħħaħ l-iżvilupp personali, 
soċjoedukattiv u professjonali taż-
żgħażagħ, kif ukoll iċ-ċittadinanza attiva u 
l-impjegabbiltà tagħhom. L-attivitajiet ta' 
volontarjat jenħtieġ li ma jkollhomx effett 
avvers fuq impjieg bi ħlas potenzjali jew 
eżistenti, u lanqas ma jenħtieġ li jitqiesu 
bħala sostitut għal dan. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni u l-Istati Membri jikooperaw
fir-rigward tal-politiki ta' volontarjat fil-
qasam taż-żgħażagħ permezz ta' metodu 
miftuħ ta' kooperazzjoni.

(11) L-attivitajiet ta' volontarjat (kemm 
fi ħdan l-Unjoni, kif ukoll lil hinn minnha) 
jikkostitwixxu esperjenza rikka f'kuntest ta' 
tagħlim mhux formali u informali li 
ssaħħaħ l-iżvilupp personali, 
soċjoedukattiv u professjonali taż-
żgħażagħ, kif ukoll iċ-ċittadinanza attiva, 
il-parteċipazzjoni demokratika u l-
impjegabbiltà tagħhom. Il-volontarjat 
jenħtieġ li jkun ibbażat fuq ftehim ta' 
volontarjat bil-miktub u l-attivitajiet ta' 
volontarjat jenħtieġ li ma jkollhomx effett 
avvers fuq impjieg bi ħlas potenzjali jew 
eżistenti, u lanqas ma jenħtieġ li jitqiesu 
bħala sostitut għal dan. Jenħtieġ li l-
Kummissjoni u l-Istati Membri jikooperaw 
fir-rigward tal-politiki ta' volontarjat fil-
qasam taż-żgħażagħ permezz ta' metodu 
miftuħ ta' kooperazzjoni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) It-traineeships u l-impjiegi f'oqsma 
relatati mas-solidarjetà jistgħu joffru 
opportunitajiet addizzjonali għaż-
żgħażagħ biex dawn jidħlu fis-suq tax-
xogħol filwaqt li jagħtu l-kontribut 
tagħhom biex jiġu indirizzati l-isfidi 
ewlenin tas-soċjetà. Dan jista' jgħin biex 
jitrawmu l-impjegabbiltà u l-produttività 
taż-żgħażagħ filwaqt li titħaffef it-
tranżizzjoni tagħhom mill-edukazzjoni 
għall-impjiegi, li hi xi ħaġa importanti biex
jissaħħu l-possibbiltajiet tagħhom fis-suq 

(12) It-traineeships u l-impjiegi 
faċilment aċċessibbli jenħtieġ li jkunu 
separati b'mod ċar mill-volontarjat, kemm 
mil-lat finanzjarju kif ukoll minn dak 
organizzattiv. It-traineeships jenħtieġ li 
qatt ma jwasslu għas-sostituzzjoni tal-
impjieg. Madankollu, it-traineeships 
imħallsa u l-impjiegi jistgħu 
jirrappreżentaw inċentiv għal żgħażagħ 
żvantaġġati u żgħażagħ b'inqas 
opportunitajiet biex jipparteċipaw 
f'attivitajiet relatati mas-solidarjetà li 
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tax-xogħol. L-attivitajiet ta' traineeships 
offruti taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà
jsegwu l-prinċipji tal-kwalità spjegati fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment ta' Qafas tal-Kwalità għat-
Traineeships21. It-traineeships u l-impjiegi 
offruti jikkostitwixxu pont li permezz 
tiegħu, iż-żgħażagħ jidħlu fis-suq tax-
xogħol u jkunu akkumpanjati minn 
appoġġ adegwat wara l-attività. L-
attivitajiet ta' traineeship u impjiegi huma 
ffaċilitati mill-atturi rilevanti tas-suq tax-
xogħol, b'mod partikolari mis-servizzi 
pubbliċi u privati tal-impjiegi, mis-sħab 
soċjali u mill-Kmamar tal-Kummerċ, u 
huma rimunerati mill-organizzazzjoni 
parteċipanti. Bħala organizzazzjonijiet 
parteċipanti, dawn jenħtieġ li japplikaw 
għal finanzjament permezz tal-istruttura 
ta' implimentazzjoni kompetenti tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà fid-dawl tal-
intermedjazzjoni bejn il-parteċipanti 
żgħażagħ u l-impjegaturi li joffru l-
attivitajiet ta' traineeship u ta' impjiegi 
fis-setturi tas-solidarjetà.

huma ma jkunux jistgħu jaċċessaw b'mod 
ieħor filwaqt li jagħtu valur miżjud 
Ewropew ċar fil-kontribuzzjoni tal-
indirizzar ta' sfidi soċjetali ewlenin mhux 
solvuti u tat-tisħiħ tal-komunitajiet lokali.
It-traineeships jistgħu jiffaċilitaw it-
tranżizzjoni taż-żgħażagħ mill-
edukazzjoni għall-impjieg u jistgħu 
jgħinu biex titrawwem l-impjegabbiltà taż-
żgħażagħ, li hi xi ħaġa importanti biex
tinkiseb l-integrazzjoni sostenibbli
tagħhom fis-suq tax-xogħol. It-traineeships 
u l-impjiegi offruti jikkostitwixxu pont li 
permezz tiegħu, iż-żgħażagħ jidħlu fis-suq 
tax-xogħol. It-traineeships u l-impjiegi 
offruti taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà
jenħtieġ li dejjem jitħallsu mill-
organizzazzjoni parteċipanti li qed tospita 
jew timpjega lill-parteċipant. It-
traineeships jenħtieġ li jkunu bbażati fuq 
ftehim ta' traineeship bil-miktub skont id-
dritt applikabbli tal-pajjiż fejn isir it-
traineeship, kif xieraq, u jenħtieġ li 
jsegwu l-prinċipji spjegati fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-
10 ta' Marzu 2014 dwar Qafas tal-Kwalità 
għat-Traineeships u jenħtieġ li dejjem 
jitħallsu u jkunu bbażati fuq ftehim bil-
miktub 21. L-impjiegi jenħtieġ li jkunu 
bbażati fuq kuntratt ta' impjieg skont id-
dritt nazzjonali jew ftehimiet kollettivi 
applikabbli, jew it-tnejn, tal-pajjiż 
parteċipanti fejn qed isir l-impjieg. L-
appoġġ finanzjarju lill-organizzazzjonijiet 
parteċipanti li joffru l-impjiegi jenħtieġ li 
ma jaqbiżx tnax-il xahar. L-
organizzazzjonijiet parteċipanti jenħtieġ li 
japplikaw għal finanzjament permezz tal-
istruttura ta' implimentazzjoni kompetenti 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà fid-dawl 
tal-intermedjazzjoni bejn il-parteċipanti 
żgħażagħ u l-impjegaturi li joffru 
kollokamenti fi traineeships u f'impjiegi 
fis-setturi tas-solidarjetà. It-traineeships u 
l-impjiegi jenħtieġ li jkunu akkumpanjati 
minn preparazzjoni, taħriġ fuq il-post tax-
xogħol u appoġġ wara l-kollokament 
adegwati fir-rigward tal-parteċipazzjoni 
tal-parteċipant. It-traineeships u l-
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impjiegi jistgħu jiġu ffaċilitati mill-atturi 
rilevanti tas-suq tax-xogħol, b'mod 
partikolari mis-servizzi pubbliċi u privati 
tal-impjiegi, mis-sħab soċjali u mill-
Kmamar tal-Kummerċ, kif ukoll mill-
organizzazzjonijiet membri tal-EURES, 
skont ir-Regolament (UE) Nru 2016/589 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill21a

fil-każ tal-attivitajiet transfruntiera.

__________________ __________________

21 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-
15 ta' Marzu 2018 dwar Qafas Ewropew 
għal Apprendistati ta' Kwalità u Effettivi 
(ĠU L 153, 2.5.2018, p.1).

21 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-
14 ta' Marzu 2014 dwar Qafas tal-Kwalita 
għat-Traineeships, ĠU C 88, 27.3.2014, 
p. 1.

21a Ir-Regolament (UE) 2016/589 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta' April 2016 dwar netwerk Ewropew 
ta' servizzi tal-impjiegi (EURES), aċċess 
tal-ħaddiema għas-servizzi ta' mobilità u 
integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-
xogħol u li jemenda Regolamenti (UE) 
Nru 492/2011 u (UE) Nru 1296/2013 
(ĠU L 107, 22.4.2016, p. 11).

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Jenħtieġ li jsiru sforzi biex jiġi 
żgurat li t-traineeships u l-impjiegi 
jinfetħu għaż-żgħażagħ kollha, b'mod 
partikolari għaż-żgħażagħ b'inqas 
opportunitajiet biex jipparteċipaw 
f'attivitajiet relatati mas-solidarjetà, 
inklużi dawk b'diżabbiltà, żvantaġġi
soċjali jew kulturali, migranti u residenti 
f'żoni rurali iżolati u r-reġjuni l-aktar 
imbiegħda tal-UE. 

Emenda 11

Proposta għal regolament



AD\1170497MT.docx 11/35 PE627.020v02-00

MT

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-ispirtu ta' inizjattiva taż-żgħażagħ 
hu assi importanti għas-soċjetà u għas-suq 
tax-xogħol. Il-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà jikkontribwixxi għat-trawwim 
ta' dan l-aspett billi joffri l-opportunità liż-
żgħażagħ li jfasslu u jimplimentaw il-
proġetti tagħhom stess immirati biex 
jindirizzaw sfidi speċifiċi għall-benefiċċju 
tal-komunitajiet lokali. Dawn il-proġetti 
huma opportunità biex jiġu ppruvati ideat 
u biex iż-żgħażagħ jiġu appoġġati li jkunu
huma stess dawk li jixprunaw l-attivitajiet 
ta' solidarjetà. Dawn iservu wkoll bħala 
punt tat-tluq għall-involviment ulterjuri 
f'attivitajiet ta' solidarjetà u huma l-ewwel 
pass biex il-parteċipanti tal-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà jitħeġġu sabiex jinvolvu 
rwieħhom f'impjieg indipendenti jew fit-
twaqqif ta' assoċjazzjonijiet, ta'
organizzazzjonijiet nongovernattivi jew ta'
korpi oħra attivi fis-setturi tas-solidarjetà, 
ta' mingħajr skop ta' qligħ u taż-żgħażagħ.

(13) L-ispirtu ta' inizjattiva taż-żgħażagħ 
u ċ-ċittadinanza attiva tagħhom huma assi 
importanti għas-soċjetà u għas-suq tax-
xogħol. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
jikkontribwixxi għat-trawwim ta' dan l-
aspett billi joffri l-opportunità liż-żgħażagħ 
li jfasslu u jimplimentaw il-proġetti 
tagħhom stess immirati biex jindirizzaw 
sfidi speċifiċi għall-benefiċċju tal-
komunitajiet lokali. Dawk il-proġetti 
jenħtieġ li jkunu opportunità biex iż-
żgħażagħ jiżviluppaw soluzzjonijiet 
innovattivi u jippruvaw ideat b'mod 
sostenibbli biex jappoġġaw liż-żgħażagħ 
biex ikunu huma stess dawk li jixprunaw l-
attivitajiet ta' solidarjetà. Dawn jistgħu 
jservu wkoll bħala punt tat-tluq għall-
involviment ulterjuri f'attivitajiet ta' 
solidarjetà u jistgħu jkunu l-ewwel pass 
biex il-parteċipanti tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà jitħeġġu sabiex jinvolvu 
rwieħhom f'intraprenditorija soċjali jew 
bħala voluntiera f'assoċjazzjonijiet, 
organizzazzjonijiet nongovernattivi 
(NGOs), organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ 
jew korpi oħra attivi fis-setturi tas-
solidarjetà, ta' mingħajr skop ta' qligħ, taż-
żgħażagħ u tad-diżabbiltà u fit-twaqqif tal-
assoċjazzjonijiet tagħhom stess. L-appoġġ 
ta' wara l-kollokament se jkollu l-għan li 
jappoġġa liż-żgħażagħ biex jibqgħu 
involuti u attivi fis-settur tas-solidarjetà, 
inkluż permezz ta' involviment ma' 
assoċjazzjonijiet, kooperattivi, intrapriżi 
soċjali, organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u 
ċentri komunitarji kif ukoll fis-settur li 
jappoġġa l-persuni b'diżabbiltà.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Jenħtieġ li ż-żgħażagħ u l-
organizzazzjonijiet li jieħdu sehem fil-
Korp Ewropew ta' Solidarjetà jħossu li 
jappartjenu f'komunità ta' individwi u ta' 
entitajiet bl-impenn li jsaħħu s-solidarjetà 
madwar l-Ewropa. Fl-istess ħin, l-
organizzazzjonijiet parteċipanti jeħtieġu l-
appoġġ biex isaħħu l-kapaċitajiet tagħhom 
biex joffru attivitajiet ta' kwalità tajba lil 
numru dejjem jikber ta' parteċipanti. Il-
Korp Ewropew ta' Solidarjetà jappoġġa l-
attivitajiet ta' netwerking bl-għan li jsaħħu 
l-involviment taż-żgħażagħ u tal-
organizzazzjonijiet parteċipanti f'din il-
komunità, li jrawwem spirtu tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, kif ukoll li 
jħeġġeġ l-iskambju ta' prattiki u ta' 
esperjenza siewja. Dawn l-attivitajiet 
jikkontribwixxu wkoll għas-
sensibilizzazzjoni dwar il-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà fost l-atturi pubbliċi u 
privati, kif ukoll għall-ġbir ta' feedback 
mingħand il-parteċipanti u l-
organizzazzjonijiet parteċipanti dwar l-
implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà.

(14) Jenħtieġ li ż-żgħażagħ u l-
organizzazzjonijiet li jieħdu sehem fil-
Korp Ewropew ta' Solidarjetà jħossu li 
jappartjenu f'komunità ta' individwi u ta' 
entitajiet bl-impenn li jsaħħu s-solidarjetà 
madwar l-Ewropa. Fl-istess ħin, l-
organizzazzjonijiet parteċipanti jeħtieġu l-
appoġġ biex isaħħu l-kapaċitajiet tagħhom 
biex joffru attivitajiet ta' kwalità tajba lil 
numru dejjem jikber ta' parteċipanti. Il-
Korp Ewropew ta' Solidarjetà jappoġġa l-
attivitajiet ta' netwerking bl-għan li jsaħħu 
l-involviment taż-żgħażagħ u tal-
organizzazzjonijiet parteċipanti f'din il-
komunità, li jrawwem spirtu tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, kif ukoll li 
jħeġġeġ l-iskambju tal-aqwa prattiki u tal-
esperjenza. Dawn l-attivitajiet 
jikkontribwixxu wkoll għas-
sensibilizzazzjoni dwar il-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà fost l-atturi pubbliċi u 
privati, kif ukoll għall-ġbir ta' feedback 
mingħand il-parteċipanti u l-
organizzazzjonijiet parteċipanti dwar l-
implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
partikolari għall-iżgurar tal-kwalità tal-
attivitajiet u opportunitajiet oħra offruti 
taħt il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, b'mod 
partikolari billi jiġu offruti taħriġ, appoġġ 
lingwistiku, assigurazzjoni, appoġġ 
amministrattiv u appoġġ wara l-attività lill-
parteċipanti, kif ukoll il-validazzjoni tal-
għarfien, tal-ħiliet u tal-kompetenzi 
miksuba permezz tal-esperjenza tagħhom 
fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Is-

(15) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
partikolari għall-iżgurar tal-kwalità tal-
attivitajiet ta' solidarjetà u ta'
opportunitajiet oħra offruti taħt il-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, b'mod partikolari 
billi l-parteċipanti online u offline jiġu 
offruti taħriġ u appoġġ lingwistiku b'mod 
li jirrispetta l-prinċipju tal-
multilingwiżmu, assigurazzjoni, appoġġ 
amministrattiv u appoġġ wara l-attività lill-
parteċipanti, kif ukoll il-validazzjoni tal-
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sikurezza u s-sigurtà tal-voluntiera jibqgħu 
ta' importanza kruċjali u l-voluntiera ma 
għandhomx jintbagħtu f'operazzjonijiet li 
jitwettqu f'żoni ta' kunflitti armati 
internazzjonali u mhux internazzjonali.

għarfien, tal-ħiliet u tal-kompetenzi 
miksuba permezz tal-esperjenza tagħhom 
fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Jenħtieġ 
li dawk il-miżuri ta' appoġġ jiġu żviluppati 
u jingħataw f'kollaborazzjoni mal-
organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u 
organizzazzjonijiet oħra mingħajr skop ta' 
qligħ u tas-soċjetà ċivili sabiex jiġi sfruttat 
l-għarfien espert tagħhom fil-qasam. 
Dawk il-miżuri ta' appoġġ jenħtieġ li jqisu 
l-ambjent u n-natura tal-attivitajiet 
imwettqa mill-parteċipanti, b'attenzjoni 
speċjali għal kwalunkwe riskju potenzjali.
Is-sikurezza u s-sigurtà tal-parteċipanti, 
b'mod partikolari meta jikkonċernaw tfal 
u persuni f'sitwazzjonijiet vulnerabbli,
jibqgħu ta' importanza kruċjali u l-
parteċipanti ma għandhomx jintbagħtu 
f'operazzjonijiet li jitwettqu f'żoni ta' 
kunflitti armati internazzjonali u mhux 
internazzjonali, u lanqas f'faċilitajiet li 
jiksru l-istandards internazzjonali tad-
drittijiet tal-bniedem jew il-politika tal-
UE, bħall-impenn għat-tmiem tal-
istituzzjonalizzazzjoni tat-tfal u miżuri li 
jipprojbixxu l-FSIE milli jżommu l-
istituzzjonijiet residenzjali. 

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Fil-każ ta' attivitajiet ta' 
solidarjetà li jinvolvu t-tfal, jenħtieġ li l-
parteċipanti li jkollhom kwalifiki u ħiliet 
direttament rilevanti biss ikollhom kuntatt 
dirett mat-tfal, u jenħtieġ li jikkompletaw 
il-proċeduri tat-taħriġ tal-protezzjoni tat-
tfal u l-proċeduri ta' kontroll qabel l-
attività tagħhom. Waqt l-attività, jenħtieġ 
li jiġu stabbiliti politiki u proċeduri ta' 
salvagwardja xierqa biex jipproteġu t-tfal 
u l-parteċipanti, u dawn tal-aħħar 
jenħtieġ li jkunu soġġetti għal 
superviżjoni kontinwa biex jiżguraw li l-
politiki tal-protezzjoni tat-tfal qed jiġu 
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implimentati b'mod effettiv. 

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biex jiġi żgurat l-impatt tal-
attivitajiet tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà fuq l-iżvilupp personali, 
edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali 
tal-parteċipanti, l-għarfien, il-ħiliet u l-
kompetenzi li huma l-eżiti tat-tagħlim tal-
attività, jenħtieġ li jiġu identifikati u 
dokumentati kif xieraq, f'konformità maċ-
ċirkustanzi u mal-ispeċifiċitajiet 
nazzjonali, kif irrakkomandat fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-
20 ta' Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni 
tat-tagħlim mhux formali u informali22.

(16) Biex jiġi żgurat l-impatt tal-
attivitajiet tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà fuq l-iżvilupp personali, 
edukattiv, soċjali, ċiviku u professjonali 
tal-parteċipanti, l-għarfien, il-ħiliet u l-
kompetenzi li huma l-eżiti tat-tagħlim tal-
attività, jenħtieġ li jiġu identifikati u 
dokumentati kif xieraq, f'konformità maċ-
ċirkustanzi u mal-ispeċifiċitajiet 
nazzjonali, kif irrakkomandat fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-
20 ta' Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni 
tat-tagħlim mhux formali u informali22. 
Għal dak il-għan, l-użu ta' strumenti 
effettivi fil-livell tal-Unjoni u nazzjonali 
għar-rikonoxximent ta' tagħlim mhux 
formali u informali, bħal Youthpass u 
Europass jenħtieġ li jiġu mħeġġa, kif 
xieraq.

__________________ __________________

22 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-
20 ta' Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni 
tat-tagħlim mhux formali u informali (ĠU 
C 398, 22.12.2012, p.1–5).

22 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-
20 ta' Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni 
tat-tagħlim mhux formali u informali (ĠU 
C 398, 22.12.2012, p.1–5).

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) It-tikketta tal-kwalità jenħtieġ li 
tiżgura l-konformità tal-organizzazzjonijiet 
parteċipanti mal-prinċipji u mar-rekwiżiti 
tal-Karta tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, 
fir-rigward tad-drittijiet u tar-

(17) It-tikketta tal-kwalità jenħtieġ li 
tiżgura l-konformità tal-organizzazzjonijiet 
parteċipanti mal-prinċipji u mar-rekwiżiti 
tal-Karta tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà.
Jenħtieġ li jiddaħħlu fis-seħħ tikketti tal-
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responsabbiltajiet tagħhom matul l-istadji 
kollha tal-esperjenza ta' solidarjetà. Il-
kisba ta' tikketta tal-kwalità hija
prekundizzjoni għall-parteċipazzjoni iżda 
jenħtieġ li ma twassalx b'mod awtomatiku 
għal finanzjament mill-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà.

kwalità separati għall-volontarjat u għat-
traineeships u l-impjiegi, 
b'kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi ta' kull 
komponent, biex tiġi żgurata l-konformità 
effettiva u kontinwa tal-
organizzazzjonijiet parteċipanti mal-
prinċipji u r-rekwiżiti tal-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà, fir-rigward tad-drittijiet u 
tar-responsabbiltajiet tagħhom matul l-
istadji kollha tal-esperjenza ta' solidarjetà. 
Jenħtieġ li l-kisba ta' tikketta tal-kwalità 
tkun prekundizzjoni għall-parteċipazzjoni 
iżda jenħtieġ li ma twassalx b'mod 
awtomatiku għal finanzjament mill-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà. Il-proċess li 
jwassal għall-attribuzzjoni ta' tikketta tal-
kwalità jenħtieġ li ma joħloqx burokrazija 
addizzjonali li tiskoraġġixxi lill-
organizzazzjonijiet u lin-negozji privati 
milli jikkontribwixxu għall-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-Portal tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà jenħtieġ li jibqa' jiġi żviluppat 
b'mod kontinwu biex jiġi żgurat aċċess 
faċli għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u 
jiġi pprovdut one-stop shop kemm għall-
individwi, kif ukoll għall-
organizzazzjonijiet interessati fir-rigward 
tar-reġistrazzjoni, tal-identifikazzjoni u tat-
tlaqqigħ tal-profili u tal-opportunitajiet, 
tan-netwerking u tal-iskambji virtwali, tat-
taħriġ online, tal-appoġġ lingwistiku u tal-
appoġġ wara l-attività, kif ukoll ta' 
funzjonalitajiet siewja oħra, fost l-oħrajn, li 
jistgħu jqumu fil-futur.

(23) Il-Portal tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà jenħtieġ li jibqa' jiġi żviluppat 
b'mod kontinwu biex jiġi żgurat aċċess 
faċli – li jenħtieġ li jkun mingħajr ostakli 
għall-persuni b'diżabbiltà – għall-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, u jiġi pprovdut 
one-stop shop kemm għall-individwi, kif 
ukoll għall-organizzazzjonijiet interessati 
fir-rigward tar-reġistrazzjoni, tal-
identifikazzjoni u tat-tlaqqigħ tal-profili u 
tal-opportunitajiet, tan-netwerking u tal-
iskambji virtwali, tat-taħriġ online, tal-
appoġġ lingwistiku u tal-appoġġ wara l-
attività, kif ukoll ta' funzjonalitajiet siewja 
oħra, fost l-oħrajn, li jistgħu jqumu fil-
futur.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) Huwa essenzjali għall-
funzjonament tajjeb tal-Programm u l-
użu f'waqtu tal-azzjonijiet li, fil-
programmi ta' ħidma tal-Korp Ewropew 
ta' Solidarjetà, jiddaħħlu fis-seħħ 
mekkaniżmi biex ikun ggarantit li jiġu 
ppreżentati offerti liż-żgħażagħ irreġistrati 
f'perjodu ta' żmien raġonevoli u 
relattivament prevedibbli. Jenħtieġ 
għalhekk li jintbagħtu informazzjoni u 
aġġornamenti perjodiċi dwar 
kollokamenti disponibbli u 
organizzazzjonijiet parteċipanti involuti 
b'mod attiv lil individwi rreġistrati sabiex 
jiġi stimulat l-involviment tagħhom fil-
Korp Ewropew ta' Solidarjetà wara r-
reġistrazzjoni tagħhom, filwaqt li jiġu 
offruti wkoll l-opportunità li jikkuntattjaw 
direttament lill-atturi involuti fil-qasam 
tas-solidarjetà fil-livell nazzjonali kif 
ukoll Ewropew.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
speċjali biex jiġi żgurat li l-attivitajiet 
appoġġati mill-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà jkunu aċċessibbli għaż-
żgħażagħ kollha, b'mod partikolari dawk l-
aktar żvantaġġati. Jenħtieġ li jittieħdu 
miżuri speċjali biex jiġu promossi l-
inklużjoni soċjali, il-parteċipazzjoni taż-
żgħażagħ żvantaġġati, kif ukoll biex jiġu 
meqjusa r-restrizzjonijiet imposti mid-
distanza remota ta' għadd ta' żoni rurali u 
tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u tal-

(28) Jenħtieġ li tingħata attenzjoni 
speċjali biex jiġi żgurat li l-attivitajiet 
appoġġati mill-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà jkunu aċċessibbli għaż-
żgħażagħ kollha, b'mod partikolari ż-
żgħażagħ b'inqas opportunitajiet kif 
imfisser f'aktar dettall fl-Istrateġija tal-
Inklużjoni u d-Diversità żviluppata u 
applikata fil-qafas tal-programm 
Erasmus+ fil-qasam taż-żgħażagħ. 
Jenħtieġ li jittieħdu miżuri speċjali, bħal 
formati xierqa ta' attivitajiet ta' solidarjetà 
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Pajjiżi u tat-Territorji extra-Ewropej. 
B'mod simili, il-pajjiżi parteċipanti jeħtieġ 
li jieħdu impenn li jadottaw il-miżuri 
xierqa kollha biex ineħħu l-ostakli legali u 
amministrattivi għall-funzjonament xieraq 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Jenħtieġ 
li jsolvu, fejn possibbli, u mingħajr
preġudizzju għall-acquis ta' Schengen u 
għad-dritt tal-Unjoni dwar id-dħul u r-
residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi, ta' 
kwistjonijiet amministrattivi li joħolqu 
diffikultajiet fil-kisba ta' viżi u ta' permessi 
ta' residenza, kif ukoll il-ħruġ tal-Karta tal-
Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni 
Ewropea fil-każ ta' attivitajiet 
transfruntiera fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

u gwida personalizzata, biex jiġu promossi 
l-inklużjoni soċjali, il-parteċipazzjoni taż-
żgħażagħ żvantaġġati u żgħażagħ 
b'diżabbiltà, kif ukoll biex jiġu meqjusa r-
restrizzjonijiet imposti mid-distanza remota 
ta' għadd ta' żoni rurali u tar-reġjuni 
ultraperiferiċi tal-Unjoni u tal-Pajjiżi u tat-
Territorji extra-Ewropej. B'mod simili, il-
pajjiżi parteċipanti jeħtieġ li jieħdu impenn 
li jadottaw il-miżuri xierqa kollha biex 
ineħħu l-ostakli legali u amministrattivi 
għall-funzjonament xieraq tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà. Jenħtieġ li jsolvu, 
fejn possibbli, u mingħajr preġudizzju 
għall-acquis ta' Schengen u għad-dritt tal-
Unjoni dwar id-dħul u r-residenza ta' 
ċittadini ta' pajjiżi terzi, ta' kwistjonijiet 
amministrattivi li joħolqu diffikultajiet fil-
kisba ta' viżi u ta' permessi ta' residenza, 
kif ukoll il-ħruġ tal-Karta tal-
Assikurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni 
Ewropea fil-każ ta' attivitajiet 
transfruntiera fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex jintlaħqu aħjar l-għanijiet 
tal-Programm, jenħtieġ li preferibilment l-
Kummissjoni, l-Istati Membri u l-aġenziji 
nazzjonali jaħdmu flimkien mill-qrib fi 
sħubija ma' organizzazzjonijiet mhux 
governattivi, organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ u partijiet ikkonċernati lokali li 
għandhom għarfien espert fl-azzjonijiet ta' 
solidarjetà.

(39) Sabiex jintlaħqu aħjar l-għanijiet 
tal-Programm, jenħtieġ li preferibbilment 
il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
aġenziji nazzjonali jaħdmu flimkien mill-
qrib fi sħubija ma' organizzazzjonijiet 
mhux governattivi, organizzazzjonijiet taż-
żgħażagħ, organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw il-persuni b'diżabbiltà u 
partijiet ikkonċernati lokali li għandhom 
għarfien espert fl-azzjonijiet ta' solidarjetà.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 40
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Sabiex tiġi żgurata effiċjenza akbar 
fil-komunikazzjoni lill-pubbliku ġenerali u 
sinerġiji aktar b'saħħithom bejn l-
attivitajiet ta' komunikazzjoni mwettqa 
b'inizjattiva tal-Kummissjoni, ir-riżorsi 
allokati għall-komunikazzjoni skont dan ir-
Regolament jenħtieġ li jikkontribwixxu 
wkoll biex ikopru l-komunikazzjoni 
korporattiva dwar il-prijoritajiet ta' politika 
tal-Unjoni bil-kundizzjoni li dawn ikunu 
relatati mal-għanijiet ġenerali ta' dan ir-
Regolament.

(40) Sabiex tiġi żgurata effiċjenza akbar 
fil-komunikazzjoni lill-pubbliku ġenerali u 
sinerġiji aktar b'saħħithom bejn l-
attivitajiet ta' komunikazzjoni mwettqa 
b'inizjattiva tal-Kummissjoni, ir-riżorsi 
allokati għall-komunikazzjoni skont dan ir-
Regolament jenħtieġ li jikkontribwixxu 
wkoll biex ikopru l-komunikazzjoni 
korporattiva dwar il-prijoritajiet ta' politika 
tal-Unjoni mingħajr ostakli, bil-
kundizzjoni li dawn ikunu relatati mal-
għanijiet ġenerali ta' dan ir-Regolament.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "attività ta' solidarjetà" tfisser 
attività temporanja ta' kwalità għolja li 
tikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, li tista' 
tieħu l-għamla ta' volontarjat, traineeships, 
impjiegi, proġetti ta' solidarjetà u 
attivitajiet ta' netwerking f'diversi oqsma, 
inklużi dawk imsemmija fil-paragrafu 13, 
filwaqt li jiġi żgurat il-valur miżjud 
Ewropew u l-konformità mar-regolamenti 
dwar is-saħħa u s-sigurtà;

(1) "attività ta' solidarjetà" tfisser 
attività temporanja ta' kwalità għolja li 
tikkontribwixxi għall-kisba tal-għanijiet 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, li tista' 
tieħu l-għamla ta' volontarjat, traineeships, 
impjiegi, proġetti ta' solidarjetà u 
attivitajiet ta' netwerking f'diversi oqsma, 
inklużi dawk imsemmija fil-paragrafu 13, 
filwaqt li jiġi żgurat il-valur miżjud 
Ewropew u l-konformità mar-regolamenti 
dwar is-saħħa u s-sigurtà u ma tinkludix 
attivitajiet li jmorru kontra l-istandards 
internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u 
l-politika tal-UE, bħall-impenn li tintemm 
l-istituzzjonalizzazzjoni tat-tfal u l-persuni 
b'diżabbiltà.

Emenda 23

Proposta għal regolament
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Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "żgħażagħ b'inqas opportunitajiet" 
tfisser żgħażagħ li jħabbtu wiċċhom ma' xi 
ostakoli li jwaqqfuhom milli jkollhom 
aċċess effettiv għall-opportunitajiet taħt il-
Programm minħabba raġunijiet ekonomiċi, 
soċjali, kulturali, ġeografiċi jew tas-saħħa, 
jew minħabba raġunijiet bħal diżabbiltà u
diffikultajiet edukattivi;

(4) "żgħażagħ b'inqas opportunitajiet" 
tfisser żgħażagħ li jħabbtu wiċċhom ma' xi 
ostakoli li jwaqqfuhom milli jkollhom 
aċċess effettiv għall-opportunitajiet taħt il-
Programm minħabba raġunijiet ekonomiċi, 
soċjali, kulturali, ġeografiċi jew tas-saħħa, 
jew minħabba raġunijiet bħal diżabbiltà,
diffikultajiet edukattivi jew għax trabbew 
f'kura istituzzjonalizzata;

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) "organizzazzjoni parteċipanti" 
tfisser kwalunkwe entità pubblika jew 
privata, lokali, reġjonali, nazzjonali jew 
internazzjonali, li ingħatat it-tikketta ta' 
kwalità tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà;

(5) "organizzazzjoni parteċipanti" 
tfisser kwalunkwe entità pubblika jew 
privata, lokali, reġjonali, nazzjonali jew 
internazzjonali, bi skop ta' qligħ jew 
mingħajr skop ta' qligħ, li ingħatat it-
tikketta ta' kwalità tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà li tiżgura li din l-entità hija 
kapaċi timplimenta l-attivitajiet ta' 
solidarjetà skont l-għanijiet tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, u li toffri l-
volontarjat, it-traineeship jew l-
opportunità ta' impjieg lil parteċipant jew 
timplimenta u tappoġġa attivitajiet oħra 
fil-qafas tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "volontarjat" tfisser attività ta' 
solidarjetà li ssir bħala attività volontarja 
mingħajr ħlas għal perjodu ta' mhux aktar 

(6) "volontarjat" tfisser attività ta' 
solidarjetà li tieħu l-għamla ta' attività 
volontarja mingħajr ħlas għal perjodu ta' 
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minn 12-il xahar; mhux aktar minn 12-il xahar u li tipprovdi 
liż-żgħażagħ b'opportunità li 
jikkontribwixxu għax-xogħol tal-
organizzazzjonijiet parteċipanti 
f'attivitajiet relatati mas-solidarjetà għall-
benefiċċju tal-komunitajiet fejn jitwettqu 
attivitajiet bħal dawn.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) "traineeship" tfisser attività ta' 
solidarjetà għal perjodu minn xahrejn sa 
sitt xhur, li tiġġedded darba biss u għal 
durata massima ta' 12-il xahar, li hija 
offerta u imħallsa minn organizzazzjoni 
parteċipanti li tkun qed tospita lill-
parteċipant tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà;

(7) "traineeship" tfisser attività ta' 
solidarjetà mħallsa li tieħu l-għamla ta' 
prattika tax-xogħol f'organizzazzjoni 
parteċipanti għal perjodu minn tliet xhur
sa sitt xhur, li tiġġedded darba biss u għal 
durata massima ta' 12-il xahar, li hija 
offerta u imħallsa minn organizzazzjoni 
parteċipanti li tkun qed tospita lill-
parteċipant tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà u li tinvolvi komponent tat-
tagħlim biex jinkisbu l-ħiliet u l-
esperjenza rilevanti;

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "impjieg" tfisser attività ta' 
solidarjetà għal perjodu minn xahrejn sa 
12-il xahar, imħallsa mill-organizzazzjoni 
parteċipanti li timpjega lill-parteċipant tal-
Korp Ewropew ta' Solidarjetà;

(8) "impjieg" tfisser attività ta' 
solidarjetà mħallsa għal perjodu minn 3 
xhur sa 12-il xahar, li tinkludi komponent 
ta' tagħlim u ta' taħriġ, li hija bbażata fuq 
ftehim bil-miktub u li tkun offruta u 
mħallsa mill-organizzazzjoni parteċipanti 
li timpjega lill-parteċipant tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà, u li ma 
tissostitwixxix opportunità ta' impjieg 
eżistenti;
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) "tikketta tal-kwalità" tfisser iċ-
ċertifikazzjoni mogħtija lil organizzazzjoni 
parteċipanti li tixtieq tipprovdi attivitajiet 
ta' solidarjetà taħt il-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà, bir-rwol ta' ospitant u/jew 
b'funzjoni ta' appoġġ;

(10) "tikketta tal-kwalità" tfisser iċ-
ċertifikazzjoni mogħtija lil organizzazzjoni 
li tixtieq tipprovdi attivitajiet ta' solidarjetà, 
fil-funzjoni ta' ospitant, jew fil-funzjoni ta' 
appoġġ, inkluż il-funzjoni li tibgħat, jew 
it-tnejn, li tiċċertifika li l-organizzazzjoni 
hija kapaċi tiżgura l-kwalità tal-attivitajiet
ta' solidarjetà skont il-prinċipji u l-
għanijiet tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà, u li tingħata skont diversi 
rekwiżiti speċifiċi li jiddependu fuq it-tip 
tal-attività ta' solidarjetà u l-funzjoni tal-
organizzazzjoni; għandhom jiġu stabbiliti 
tikketti tal-kwalità separati għall-
volontarjat u għat-traineeships u l-
impjiegi.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3 Artikolu 3

Għanijiet tal-programm Għanijiet tal-programm

1. L-għan ġenerali tal-Programm hu li 
jissaħħaħ l-involviment taż-żgħażagħ u 
tal-organizzazzjonijiet f’attivitajiet ta' 
solidarjetà aċċessibbli u ta' kwalità għolja 
bħala mezz biex issir kontribuzzjoni għat-
tisħiħ tal-koeżjoni, tas-solidarjetà u tad-
demokrazija fl-Unjoni u lil hinn minnha, 
filwaqt li jiġu indirizzati sfidi tas-soċjetà u 
umanitarji fuq il-post, bi sforz partikolari 
biex tiġi promossa l-inklużjoni soċjali.

1. L-għan ġenerali tal-Programm hu li 
jippromwovi s-solidarjetà, id-demokrazija
u l-koeżjoni fl-Unjoni u lil hinn minnha, li 
jappoġġa l-komunitajiet u jwieġeb għall-
isfidi tas-soċjetà u umanitarji fuq il-post, bi 
sforz partikolari biex jiġu promossi l-
inklużjoni soċjali u l-parteċipazzjoni 
demokratika, billi jsaħħaħ l-involviment 
taż-żgħażagħ u tal-organizzazzjonijiet 
f'attivitajiet ta' solidarjetà aċċessibbli u ta' 
kwalità għolja.

2. L-għan speċifiku tal-Programm hu 2. L-għan speċifiku tal-Programm hu 
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li ż-żgħażagħ, inklużi dawk b'inqas 
opportunitajiet, jingħataw opportunitajiet 
b'aċċess iktar faċli għal involviment 
f'attivitajiet ta' solidarjetà fl-Ewropa u lil 
hinn minnha, filwaqt li jtejbu u jivvalidaw 
kif xieraq il-kompetenzi tagħhom, kif ukoll 
jiffaċilitaw l-impjegabbiltà u t-tranżizzjoni 
tagħhom fis-suq tax-xogħol.

li ż-żgħażagħ, inklużi dawk b'inqas 
opportunitajiet, jingħataw opportunitajiet 
b'aċċess iktar faċli għal involviment 
f'attivitajiet ta' solidarjetà fl-Ewropa u lil 
hinn minnha, filwaqt li jtejbu u jivvalidaw 
kif xieraq il-kompetenzi tagħhom u 
jiżviluppaw il-kapaċitajiet tagħhom, kif 
ukoll jiffaċilitaw l-impjegabbiltà u t-
tranżizzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol.

3. L-għanijiet tal-Programm 
għandhom jiġu implimentati taħt iż-żewġ 
fergħat ta' azzjoni li ġejjin:

3. L-għanijiet tal-Programm 
għandhom jiġu implimentati taħt iż-żewġ 
fergħat ta' azzjoni li ġejjin:

(a) il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ 
f'attivitajiet ta' solidarjetà li jindirizzaw l-
isfidi tas-soċjetà, kif imsemmi fl-
Artikolu 6;

(a) l-attivitajiet ta' solidarjetà li 
jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà, kif imsemmi 
fl-Artikolu 6;

(b) il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ 
f'attivitajiet ta' solidarjetà relatati mal-
għajnuna umanitarja (Korp Volontarju 
Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja)  kif 
imsemmi fl-Artikolu 10.

(b) il-Korp Volontarju Ewropew ta' 
Għajnuna Umanitarja kif imsemmi fl-
Artikolu 10.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) traineeships u impjiegi, kif 
imsemmi fl-Artikolu 8;

(b) traineeships u impjiegi ta' kwalità 
għolja, kif imsemmi fl-Artikolu 8; 

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-approċċ tagħhom biex jinvolvu 
żgħażagħ minn sfondi differenti;

(d) l-inklużività u l-kapaċità effettiva
tagħhom biex jinvolvu żgħażagħ minn 
sfondi differenti, inklużi dawk 
b'diżabbiltà;
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 Artikolu 5

Azzjonijiet komuni għaż-żewġ fergħat Azzjonijiet komuni għaż-żewġ fergħat

1. L-attivitajiet ta' netwerking, kif 
imsemmija fl-Artikolu 4.1, punt (d), 
għandhom jimmiraw lejn:

1. L-attivitajiet ta' netwerking, kif 
imsemmija fl-Artikolu 4.1, punt (d), 
għandhom jimmiraw lejn:

(a) ir-rinfurzar tal-kapaċitajiet tal-
organizzazzjonijiet parteċipanti biex joffru 
proġetti ta' kwalità tajba għal għadd dejjem 
akbar ta' parteċipanti tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà;

(a) ir-rinfurzar tal-kapaċitajiet tal-
organizzazzjonijiet parteċipanti biex joffru 
proġetti ta' kwalità għolja għal għadd 
dejjem akbar ta' parteċipanti tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà;

(b) l-attrazzjoni ta' parteċipanti ġodda, 
kemm żgħażagħ, kif ukoll 
organizzazzjonijiet parteċipanti;

(b) l-attrazzjoni ta' parteċipanti ġodda, 
kemm żgħażagħ, kif ukoll 
organizzazzjonijiet parteċipanti,

(ba) l-iffaċilitar tal-aċċessibilità tal-
persuni b'diżabbiltà għall-attivitajiet 
kollha offruti;

(c) l-għoti ta' opportunitajiet sabiex 
jingħata feedback dwar l-attivitajiet ta' 
solidarjetà; u

(c) l-għoti ta' feedback dwar l-
attivitajiet ta' solidarjetà; u

(d) l-kontribut lill-iskambju ta' 
esperjenzi u t-tisħiħ tas-sens ta' 
appartenenza fost l-individwi u l-entitajiet 
li jipparteċipaw fil-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà, u b'hekk jappoġġaw l-impatt 
pożittiv usa' tiegħu.

(d) l-kontribut lill-iskambju ta' 
esperjenzi u t-tisħiħ tas-sens ta' 
appartenenza fost l-individwi u l-entitajiet 
li jipparteċipaw fil-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà, u b'hekk jappoġġaw l-impatt 
pożittiv usa' tiegħu.

2. Il-miżuri ta' kwalità u ta' appoġġ, 
kif imsemmija fl-Artikolu 4.1, punt (e), 
għandhom jinkludu:

2. Il-miżuri ta' kwalità u ta' appoġġ, 
kif imsemmija fl-Artikolu 4.1, punt (e), 
għandhom jinkludu:

(a) miżuri mmirati għall-iżgurar tal-
kwalità tal-volontarjat, it-traineeships jew 
l-impjiegi, inklużi taħriġ, appoġġ 
lingwistiku, assigurazzjoni komplementari, 
appoġġ qabel u/jew wara l-attività ta' 
solidarjetà, kif ukoll l-użu ulterjuri tal-
Youthpass li jidentifika u jiddokumenta l-
kompetenzi miksuba matul l-attivitajiet ta' 
solidarjetà għall-parteċipanti, u l-bini ta' 
kapaċità u, appoġġ amministrattiv għall-

(a) miżuri mmirati għall-iżgurar tal-
kwalità u tal-aċċessibbiltà tal-volontarjat, 
it-traineeships, l-impjiegi, jew proġetti ta' 
solidarjetà u opportunitajiet indaqs għaż-
żgħażagħ kollha minn madwar il-pajjiżi 
parteċipanti inklużi taħriġ offline u online, 
appoġġ lingwistiku, taħriġ dwar il-
protezzjoni u s-salvagwardja tat-tfal u 
kontroll tal-kondotta għall-parteċipanti li 
jaħdmu mat-tfal, appoġġ amministrattiv 
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organizzazzjonijiet parteċipanti; għall-parteċipanti u għall-
organizzazzjonijiet parteċipanti, 
assigurazzjoni komplementari, appoġġ 
qabel u, fejn meħtieġ, wara l-attività ta' 
solidarjetà, kif ukoll l-użu ulterjuri tal-
Youthpass biex jidentifika u jiddokumenta 
l-kompetenzi miksuba matul l-attivitajiet 
ta' solidarjetà għall-parteċipanti, u l-bini ta' 
kapaċità u, appoġġ amministrattiv għall-
organizzazzjonijiet parteċipanti; 

(b) l-iżvilupp u ż-żamma ta' tikketta
tal-kwalità għal entitajiet li lesti jipprovdu 
attivitajiet ta' solidarjetà għall-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà;

(b) l-iżvilupp u ż-żamma ta' tikketti tal-
kwalità separati għal entitajiet li lesti 
jipprovdu rispettivament il-volontarjat, it-
traineeships jew l-impjiegi għall-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà sabiex jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji u mar-rekwiżiti 
tal-Programm; 

(c) l-attivitajiet taċ-Ċentru tar-Riżorsi 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà biex 
jappoġġaw u jżidu l-kwalità tal-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà u jsaħħu l-
validazzjoni tal-eżiti tagħhom;

(c) l-attivitajiet taċ-Ċentru tar-Riżorsi 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà biex 
jappoġġaw u jżidu l-kwalità tal-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà u jsaħħu l-
validazzjoni tal-eżiti tagħhom;

(d) l-istabbiliment, iż-żamma u l-
aġġornar tal-Portal tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà u servizzi online rilevanti oħra, 
kif ukoll is-sistemi tat-teknoloġija tal-
informazzjoni ta' appoġġ u l-għodod 
ibbażati fuq il-web neċessarji.

(d) l-istabbiliment, iż-żamma u l-
aġġornar tal-Portal multilingwi tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà u servizzi online 
rilevanti oħra, kif ukoll is-sistemi tat-
teknoloġija tal-informazzjoni ta' appoġġ u 
l-għodod ibbażati fuq il-web neċessarji.

Emenda 33

Proposta għal regolament
KAPITOLU III – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

PARTEĊIPAZZJONI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 
F’ATTIVITAJIET ta' SOLIDARJETÀ LI 
JINDIRIZZAW L-ISFIDI TAS-SOĊJETÀ

ATTIVITAJIET TA' SOLIDARJETÀ LI 
JINDIRIZZAW L-ISFIDI TAS-SOĊJETÀ

Emenda 34

Proposta għal regolament
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Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-azzjonijiet implimentati taħt il-
fergħa "Parteċipazzjoni taż-żgħażagħ 
f'attivitajiet ta' solidarjetà li jindirizzaw 
sfidi tas-soċjetà" għandhom b'mod 
partikolari jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-
koeżjoni, tas-solidarjetà u tad-demokrazija 
fl-Unjoni u lil hinn minnha, filwaqt li 
jirrispondu wkoll għal sfidi tas-soċjetà bi 
sforz partikolari għall-promozzjoni tal-
inklużjoni soċjali.

1. L-azzjonijiet implimentati taħt il-
fergħa "attivitajiet ta' solidarjetà li 
jindirizzaw sfidi tas-soċjetà" għandhom 
b'mod partikolari jikkontribwixxu għat-
tisħiħ tal-koeżjoni, tas-solidarjetà u tad-
demokrazija fl-Unjoni u lil hinn minnha, 
filwaqt li jirrispondu wkoll għal sfidi tas-
soċjetà bi sforz partikolari għall-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) traineeships u impjiegi, kif 
imsemmi fl-Artikolu 8;

(b) traineeships u impjiegi ta' kwalità 
għolja, kif imsemmi fl-Artikolu 8;

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-volontarjat kif imsemmi fl-
Artikolu 4.1, punt (a) għandu jinkludi 
komponent ta' tagħlim u ta' taħriġ, ma 
għandux jissostitwixxi t-traineeships jew l-
impjiegi, ma għandux jitqies l-istess daqs 
impjieg, u għandu jkun ibbażat fuq ftehim 
ta' volontarjat bil-miktub.

1. Il-volontarjat kif imsemmi fl-
Artikolu 4.1, punt (a) għandu jipprovdi liż-
żgħażagħ bl-opportunità li 
jikkontribwixxu għall-ħidma ta' kuljum 
ta' organizzazzjonijiet f'attivitajiet ta' 
solidarjetà għall-benefiċċju aħħari tal-
komunitajiet li fihom jitwettqu l-
attivitajiet, għandu jinkludi komponent ta' 
tagħlim u ta' taħriġ, ma għandux 
jissostitwixxi t-traineeships jew l-impjiegi, 
ma għandux jitqies l-istess daqs impjieg, u 
għandu jkun ibbażat fuq ftehim ta' 
volontarjat bil-miktub. 
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8 Artikolu 8

Traineeships u impjiegi Traineeships u impjiegi

1. Traineeship kif imsemmi fl-
Artikolu 4.1, punt (b) għandu jkun ibbażat 
fuq ftehim ta' traineeship bil-miktub skont 
il-qafas regolatorju applikabbli tal-pajjiż 
fejn isseħħ it-traineeship, kif xieraq, u billi 
jitqiesu l-prinċipji tal-Qafas ta' Kwalita
għat-Traineeships (2014/C 88/01). It-
traineeships ma għandhomx jissostitwixxu 
l-impjiegi.

1. Traineeship kif imsemmi fl-
Artikolu 4.1, punt (b) għandu dejjem ikun 
imħallas u jkun ibbażat fuq ftehim ta' 
traineeship bil-miktub konkluż fil-bidu tat-
traineeship skont il-qafas regolatorju 
applikabbli tal-pajjiż fejn isseħħ it-
traineeship, kif xieraq, li jindika l-għanijiet 
edukattivi, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, 
it-tul tat-traineeship, ir-rimunerazzjoni 
tal-parteċipant u d-drittijiet u l-obbligi tal-
partijiet u billi jitqiesu l-prinċipji tal-Qafas 
ta' Kwalità għat-Traineeships (2014/C 
88/01); It-traineeships ma għandhomx 
jissostitwixxu l-impjiegi.

2. Impjieg kif imsemmi fl-
Artikolu 4.1, punt (b) għandu jkun ibbażat 
fuq kuntratt ta' impjieg skont il-qafas 
regolatorju nazzjonali tal-pajjiż 
parteċipanti fejn jitwettaq l-impjieg. L-
appoġġ finanzjarju għal organizzazzjonijiet 
parteċipanti li joffru impjiegi ma għandux 
jaqbeż it-12-il xahar f'każi fejn it-tul tal-
kuntratt tal-impjieg jaqbeż it-12-il-xahar.

2. Impjieg kif imsemmi fl-
Artikolu 4.1, punt (b) għandu jkun ibbażat 
fuq kuntratt ta' impjieg bil-miktub li 
jirrispetta t-termini u l-kundizzjonijiet 
kollha tal-impjieg kif definit fid-dritt
nazzjonali, fil-ftehimiet kollettivi 
applikabbli, jew fit-tnejn, tal-pajjiż li fih 
ikun qed jitwettaq l-impjieg. L-appoġġ 
finanzjarju għal organizzazzjonijiet 
parteċipanti li joffru impjiegi ma għandux 
jaqbeż it-tnax-il xahar f'każi fejn it-tul tal-
kuntratt tal-impjieg jaqbeż it-tnax-il xahar. 

3. It-traineeships u l-impjiegi 
għandhom jinkludu komponent ta' tagħlim 
u ta' taħriġ.

3. It-traineeships u l-impjiegi 
għandhom jinkludu komponent ta' tagħlim 
u ta' taħriġ biex jgħinu lill-parteċipant 
jikseb esperjenza rilevanti bil-għan li 
jiżviluppa kompetenzi siewja għall-
iżvilupp personali, edukattiv, soċjali, 
ċiviku u professjonali tal-parteċipanti;

4. It-traineeships u l-impjiegi jistgħu 
jsiru f'pajjiż li mhuwiex il-pajjiż tar-
residenza tal-parteċipant (transfruntier) jew 

4. It-traineeships u l-impjiegi jistgħu 
jsiru f'pajjiż li mhuwiex il-pajjiż tar-
residenza tal-parteċipant (transfruntier) jew 
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fil-pajjiż tar-residenza tal-parteċipant (fil-
pajjiż).

fil-pajjiż tar-residenza tal-parteċipant (fil-
pajjiż).

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-appoġġ finanzjarju għall-
attivitajiet ta' solidarjetà msemmija fl-
Artikolu 7 u l-Artikolu 8 għandu jkun 
indikattivament 80 % għal proġetti ta' 
volontarjat u solidarjetà; u 20 % għal 
traineeships jew impjiegi, jew it-tnejn, 
b'massimu ta' 20 % għal attivitajiet fil-
pajjiż.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 
jista' jintuża għal assistenza teknika u 
amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-
Programm, bħal attivitajiet ta' tħejjija, 
monitoraġġ, kontroll, awditu u 
evalwazzjoni, inklużi sistemi korporattivi 
tat-teknoloġija tal-informazzjoni.

2. L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 
jista' jintuża għal assistenza teknika u 
amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-
Programm, bħal attivitajiet ta' tħejjija, 
monitoraġġ, kontroll, awditu u 
evalwazzjoni, inklużi sistemi korporattivi 
tat-teknoloġija tal-informazzjoni. Dan l-
ammont għandu jsir aċċessibbli bl-istess 
mod għat-tliet aspetti tal-Programm u 
għandu jitqassam skont il-ħtiġijiet ċari 
tal-proġetti u l-attivitajiet rilevanti.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żgħażagħ ta' bejn is-17 u t-30 sena li lesti li Żgħażagħ ta' bejn is-17 u t-30 sena li lesti li 



PE627.020v02-00 28/35 AD\1170497MT.docx

MT

jieħdu sehem fil-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà għandhom jirreġistraw fil-
Portal tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. 
Madankollu, fil-bidu ta' volontarjat, 
traineeship, impjieg jew proġett ta' 
solidarjetà, żagħżugħ għandu jkollu tal-
inqas 18-il sena u ma jkollux aktar minn 
30 sena.

jieħdu sehem fil-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà għandhom jirreġistraw fil-
Portal tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, li 
jrid ikun aċċessibbli għall-persuni 
b'diżabbiltà. Madankollu, fil-bidu ta' 
volontarjat, traineeship, impjieg jew 
proġett ta' solidarjetà, żagħżugħ għandu 
jkollu tal-inqas 18-il sena.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16 Artikolu 16

Organizzazzjonijiet parteċipanti Organizzazzjonijiet parteċipanti

1. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni 
ta' entitajiet pubbliċi jew privati, u 
organizzazzjonijiet internazzjonali, diment
li dawn ikunu rċivew tikketta tal-kwalità 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà.

1. Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni 
ta' entitajiet pubbliċi jew privati, u 
organizzazzjonijiet internazzjonali, dment
li dawn ikunu rċevew tikketta tal-kwalità 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà biex 
jaffermaw li joffru attivitajiet li 
jikkonformaw mal-prinċipji u l-għanijiet 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li 
jikkorrispondu bis-sħiħ mad-definizzjoni 
ta' attività ta' solidarjetà f'dan ir-
Regolament. F'konformità mar-
Regolament (UE, Euratom) 2018/1046, l-
għotjiet m'għandux ikollhom l-għan jew l-
effett li jipproduċu profitt. 

2. Applikazzjoni minn entità biex issir 
organizzazzjoni parteċipanti tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà għandha tiġi 
vvalutata mill-korp ta' implimentazzjoni 
kompetenti tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà abbażi tal-prinċipji ta' 
trattament indaqs; opportunitajiet indaqs u 
nondiskriminazzjoni; evitar tas-
sostituzzjoni tal-impjieg; forniment ta' 
attivitajiet ta' kwalità għolja b'dimensjoni 
ta' tagħlim li tiffoka fuq l-iżvilupp 
personali, soċjoedukattiv u professjonali; 
arranġamenti ta' taħriġ, xogħol u 
volontarjat xierqa; ambjent u 

2. Applikazzjoni minn entità biex issir 
organizzazzjoni parteċipanti tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà għandha tiġi 
vvalutata mill-korp ta' implimentazzjoni 
kompetenti tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà abbażi tal-prinċipji ta' 
trattament indaqs; opportunitajiet indaqs u 
nondiskriminazzjoni; evitar tas-
sostituzzjoni tal-impjieg; forniment ta' 
attivitajiet ta' kwalità għolja b'dimensjoni 
ta' tagħlim li tiffoka fuq l-iżvilupp 
personali, soċjoedukattiv u professjonali; 
arranġamenti ta' taħriġ, xogħol u 
volontarjat xierqa; ambjent u 
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kundizzjonijiet sikuri u diċenti; u l-
prinċipju li jipprojbixxi l-profitt, 
f'konformità mar-Regolament Finanzjarju. 
Il-prinċipji ta' hawn fuq jaċċertaw jekk l-
attivitajiet tagħha ssodisfawx ir-rekwiżiti 
tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà.

kundizzjonijiet sikuri u diċenti inklużi 
politiki u proċeduri biex jiżguraw is-
salvagwardja tat-tfal matul l-attività;
aderenza mal-istandards internazzjonali 
tad-drittijiet tal-bniedem; impenn għat-
tmiem tal-istituzzjonalizzazzjoni tat-tfal u 
tal-persuni b'diżabbiltà u l-prinċipju li 
jipprojbixxi l-profitt, f'konformità mar-
Regolament Finanzjarju. Il-prinċipji ta' 
hawn fuq jaċċertaw jekk l-attivitajiet 
tagħha ssodisfawx ir-rekwiżiti tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà. It-tikketta tal-
kwalità għandha tingħata biss lill-
organizzazzjonijiet li jimpenjaw ruħhom li 
jikkonformaw ma' dawn il-prinċipji. Il-
konformità għandha tkun ikkontrollata 
skont l-Artikoli 26 u 27 ta' dan ir-
Regolament. 

3. Bħala riżultat tal-valutazzjoni, l-
entità tista' tingħata tikketta tal-kwalità tal-
Korp Ewropew ta' Solidarjetà. It-tikketta 
miksuba għandha terġa' tiġi vvalutata kull 
ċertu żmien u tista' tiġi rrevokata.

3. Bħala riżultat tal-valutazzjoni, l-
entità tista' tingħata tikketta tal-kwalità tal-
Korp Ewropew ta' Solidarjetà. It-tikketta 
miksuba għandha terġa' tiġi vvalutata kull 
ċertu żmien jew tista' terġa' tiġi vvalutata 
fuq talba mill-parteċipanti u tista' tiġi 
rrevokata. Kull entità li sostanzjalment 
tbiddel l-attivitajiet tagħha għandha 
tinforma lill-korp ta' implimentazzjoni 
kompetenti għall-valutazzjoni mill-ġdid. 
Il-proċess biex tingħata t-tikketta tal-
kwalità għall-volontarjat għandu jkun 
iddifferenzjat minn dak għal impjiegi u 
traineeships. 

4. Kwalunkwe entità li tkun irċiviet
tikketta tal-kwalità tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà għandha tingħata aċċess għall-
Portal tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
bir-rwol ta' ospitant, b'funzjoni ta' appoġġ, 
jew it-tnejn li huma, u għandha tkun tista' 
tagħmel offerti għall-attivitajiet ta' 
solidarjetà lil kandidati rreġistrati.

4. Kwalunkwe entità li tkun irċeviet
tikketta tal-kwalità tal-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà għandha tingħata aċċess għall-
Portal tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
bir-rwol ta' ospitant, b'funzjoni ta' appoġġ, 
jew it-tnejn li huma, u għandha tkun tista' 
tagħmel offerti għall-attivitajiet ta' 
solidarjetà lil kandidati rreġistrati.

4a. L-organizzazzjonijiet parteċipanti 
li jkunu ngħataw tikketta tal-kwalità 
għandu jkollhom aċċess għal pjattaforma 
biex ifittxu faċilment applikanti sabiex il-
proċess ikun aktar faċli kemm għall-
parteċipanti kif ukoll għall-
organizzazzjonijiet parteċipanti biex 
jinvolvu ruħhom f'attivitajiet ta' 
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solidarjetà.

4b. L-organizzazzjonijiet parteċipanti 
għandhom jiffaċilitaw il-promozzjoni tal-
Korp Ewropew ta' Solidarjetà billi joffru 
l-possibbiltà li dawk li qabel kienu 
parteċipanti jli aqsmu l-esperjenza 
tagħhom u jaġixxu bħala ambaxxaturi 
għall-ġenerazzjoni potenzjali li jmiss ta' 
parteċipanti mill-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà permezz tal-faċilitazzjoni ta' 
netwerk.

5. It-tikketta tal-kwalità tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà ma għandhiex 
twassal b'mod awtomatiku għal 
finanzjament taħt il-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà.

5. It-tikketta tal-kwalità tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà ma għandhiex 
twassal b'mod awtomatiku għal 
finanzjament taħt il-Korp Ewropew ta' 
Solidarjetà.

6. L-attivitajiet ta' solidarjetà u l-
miżuri ta' kwalità u ta' appoġġ relatati 
offruti minn organizzazzjoni parteċipanti 
jistgħu jirċievu finanzjament taħt il-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà jew minn sorsi 
oħra ta' finanzjament li ma jiddependux fuq 
il-baġit tal-Unjoni.

6. L-attivitajiet ta' solidarjetà u l-
miżuri ta' kwalità u ta' appoġġ relatati 
offruti minn organizzazzjoni parteċipanti 
jistgħu jirċievu finanzjament taħt il-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà jew minn sorsi 
oħra ta' finanzjament li ma jiddependux fuq 
il-baġit tal-Unjoni.

7. Is-sigurtà u s-sikurezza tal-
voluntiera għandhom ikunu prijorità għall-
organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fil-
kuntest ta' attivitajiet kif imsemmi fl-
Artikolu 11.

7. Is-sigurtà u s-sikurezza tal-
voluntiera għandhom ikunu prijorità għall-
organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fil-
kuntest ta' attivitajiet kif imsemmi fl-
Artikolu 11.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 21 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-aġenziji nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 23 għandhom jiżviluppaw 
strateġija konsistenti fir-rigward tas-
sensibilizzazzjoni effettiva, kif ukoll id-
disseminazzjoni u l-isfruttament tar-
riżultati tal-attivitajiet appoġġati taħt l-
azzjonijiet li jimmaniġjaw fi ħdan il-
Programm, għandhom jassistu lill-
Kummissjoni fil-kompitu ġenerali tagħha 
tad-disseminazzjoni tal-informazzjoni fir-

3. L-aġenziji nazzjonali msemmija fl-
Artikolu 23 għandhom jiżviluppaw politiki
fir-rigward tas-sensibilizzazzjoni effettiva. 
Dawn il-politiki għandhom ikunu mmirati 
wkoll lejn iż-żgħażagħ b'inqas 
opportunitajiet inkluż f'żoni remoti kif 
ukoll id-disseminazzjoni u l-isfruttament 
tar-riżultati tal-attivitajiet appoġġati taħt l-
azzjonijiet li jimmaniġjaw, li jinvolvu 
wkoll l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u 
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rigward tal-Programm, inkluż l-
informazzjoni dwar l-azzjonijiet u l-
attivitajiet ġestiti fil-livell nazzjonali u tal-
Unjoni, u r-riżultati tagħha, u għandha 
tinforma lill-gruppi mmirati rilevanti 
dwar l-azzjonijiet u l-attivitajiet imwettqa 
f'pajjiżhom.

s-servizzi speċjalizzati ta' informazzjoni 
għaż-żgħażagħ, kif xieraq.

L-attivitajiet ta' komunikazzjoni 
għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-
komunikazzjoni tal-prijoritajiet politiċi 
tal-Unjoni, bil-kundizzjoni li dawn ikunu 
relatati mal-objettiv ġenerali ta' dan ir-
Regolament u li jirrappreżentaw valur 
miżjud u viżibbiltà għall-Unjoni.

L-organizzazzjonijiet parteċipanti 
għandhom jużaw l-isem kummerċjali 
"Korp Ewropew ta' Solidarjetà" għall-
finijiet ta' komunikazzjoni u 
disseminazzjoni ta' informazzjoni relatata 
mal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha 
torganizza laqgħat u taħriġ regolari man-
netwerk ta' aġenziji nazzjonali u 
għalihom biex tiżgura l-implimentazzjoni 
koerenti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà 
fost il-pajjiżi parteċipanti kollha. Il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta b'mod 
regolari lill-partijiet ikkonċernati ewlenin, 
inkluż l-organizzazzjonijiet parteċipanti, 
dwar l-implimentazzjoni tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Anness – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi għal monitoraġġ u rapportar: Il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà għandu 
jiġi mmonitorjat mill-qrib sabiex ikejjel sa 
fejn intlaħqu l-għan ġenerali u l-għanijiet 
speċifiċi, kif ukoll jimmonitorja l-outputs, 
ir-riżultati u l-impatti tiegħu. Għal dak il-
għan, ġie stabbilit qafas minimu ta' 
indikaturi, biex iservi bħala bażi għal 
programm dettaljat fil-ġejjieni għal 
monitoraġġ tal-outputs, ir-riżultati u l-
impatti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, 
inkluż sett estiż ta' indikaturi kwalitattivi 
u kwantitattivi:

Emenda 45

Proposta għal regolament
Anness

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness Anness

Indikaturi għal monitoraġġ u rapportar: Indikaturi tal-outputs

(a) numru ta' parteċipanti f'attivitajiet 
ta' solidarjetà;

(a) numru ta' parteċipanti fil-
volontarjat (fil-pajjiż u transfruntiera) 
imqassma skont il-pajjiż, l-età, is-sess, l-
isfond professjonali u l-kisba edukattiva;

(b) persentaġġ ta' parteċipanti bi sfond 
ta' inqas opportunitajiet; u

(b) numru ta' parteċipanti fit-
traineeships (fil-pajjiż u transfruntiera) 
imqassma skont il-pajjiż, l-età, is-sess, l-
isfond professjonali u l-kisba edukattiva;

(c) numru ta' organizzazzjonijiet li 
għandhom Tikketta tal-Kwalità tal-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà.

(c) numru ta' parteċipanti fl-impjiegi 
(fil-pajjiż u transfruntiera) imqassma 
skont il-pajjiż, l-età, is-sess, l-isfond 
professjonali u l-kisba edukattiva;

(ca) numru ta' parteċipanti fi proġetti 
ta' solidarjetà mqassma skont il-pajjiż, l-
età, is-sess, l-isfond professjonali u l-kisba 
edukattiva;

(cb) numru ta' organizzazzjonijiet li 
għandhom tikketta tal-kwalità mqassma 
skont il-pajjiż u l-finanzjament li rċevew;
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(cc) numru ta' żgħażagħ parteċipanti 
b'inqas opportunitajiet. Indikaturi tar-
riżultat (Indikaturi komposti);

(cd) numru ta' parteċipanti li 
jirrapportaw eżiti tat-tagħlim pożittivi;

(ce) perċentwal ta' parteċipanti li l-eżiti 
tat-tagħlim tagħhom ġew rikonoxxuti 
permezz ta' ċertifikat bħal Youthpass, jew 
tip ieħor ta' rikonoxximent formali tal-
parteċipazzjoni tagħhom fil-Korp 
Ewropew ta' Solidarjetà;

(cf) rata ta' sodisfazzjon ġenerali tal-
parteċipanti fir-rigward tal-kwalità tal-
attivitajiet;

(cg) numru ta' persuni appoġġati 
direttament jew indirettament permezz ta' 
attivitajiet ta' solidarjetà.

Barra minn hekk, kif xieraq, għandha tiġi 
żgurata l-koerenza ma' indikaturi ewlenin 
għaż-Żgħażagħ kif imsemmi fl-Anness 
[XX Regolament ġdid tal-Erasmus+].
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